Умови кредитної програми
Кредитування нових авто
для фізичних осіб
Мінімальний аванс
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Разова комісія
		
Додаткові комісії Банку
Схема погашення
		
Страхування на умовах
“КАСКО”

2,99% від суми кредиту на термін кредитування 12-24 міс.;
0,99% від суми кредиту на термін кредитування 36 міс.;
0,00% суми кредиту на термін кредитування 48-84 міс.;
---------ануїтет;
допускається дострокове погашення кредиту
щорічне поновлення договору страхування на умовах КАСКО;
страховий платіж можливо включити в суму кредиту

		
		
Страхові компанії - Партнери
		
		

cтрахові компанії-партнери АТ «КРЕДОБАНК», що здійснюють
страхування заставного майна (транспортних засобів)
та особистого страхування клієнтів Банку фізичних осіб
при автокредитуванні, перелік розміщено на офіційному сайті
Банку https://kredobank.com.ua

Орієнтована реальна
процентна ставка
		
		

від 29,33% річних (при строку кредитування до 84 місяців,
першому внеску 10% і сумі кредиту – 900000 грн.);
до 64,32% річних (при строку кредитування до 12 місяців,
першому внеску 60% і сумі кредиту – 400000 грн.)

Необхідний пакет документів 1. анкета-заява на отримання кредиту;
2. паспорт громадянина України;
3. довідка про присвоєння ідентифікаційного коду;
4. довідка з місця роботи із зазначенням посади та отриманого
доходу;
5. для приватних підприємців-фізичних осіб замість довідки
про зарплату необхідно надати один з документів:
декларація про доходи за останні 4 квартали, на останню
		 квартальну дату, що передує подачі заявки на отримання
		 авто в кредит;
довідка з ДФСУ про отримані доходи за останні 4 квартали
		 на останню квартальну дату, що передує подачі заявки;
виписка з поточного рахунку Фізичної особи-підприємця
		 за останні 12 міс.
6. рахунок-фактуру на автомобіль, який купується зі специфікацією або договір купівлі-продажу автомобіля;
7. інші документи при необхідності.
*Річна ставка змінювана з 25 місяця (базова ставка UIRD 3M, маржа 3,9%).
Ви можете отримати автомобіль в кредит на наступних умовах: максимальний строк – 84 місяці,
максимальна сума - 4 000 000,00 грн.., відсоткова ставка – від 0,001% річних (за методом
“факт/360” (фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 (триста шістдесят) днів)),
комісія за видачу кредиту – від 0,00% від суми кредиту, ануїтетна схема погашення кредиту.
Орієнтовна реальна процентна ставка становить: від 25,02% (при строку кредитування до 12
місяців, першому внеску 10% і сумі кредиту – 900000 грн.); до 58,94% (при строку кредитування
до 12 місяців, першому внеску 60% і сумі кредиту – 400000 грн.)
Про детальні умови кредитування Ви можете дізнатися за телефоном: 0-800-500-850. Кредитує
АТ «КРЕДОБАНК». Кредит надається у відділеннях Банку на всій території України за виключенням
тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення ООС. Банк залишає за собою право
змінювати умови кредитування. Ліцензія НБУ №43 від 11.10.2011р. Запис №96 від 31.03.1992р. у
Державному реєстрі банків.

